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Zaopatrzenie w wodę
Obszar w granicach sporządzania planu zaopatry-

wany jest z ujęcia wody, w skEad którego wcho-
dzą: studnia gEębinowa, o zatwierdzonych zasobach 
wody w ilo[ci 72,0 m³/h oraz stacja uzdatniania 
wody. Docelowo projektuje się rozbudowę ujęcia 
wody i sieci wodociągowej, w celu zaopatrzenia w 
wodę projektowanych terenów budownictwa jed-
norodzinnego na terenie wsi oraz terenów przemy-
sEowych, zlokalizowanych wzdEur drogi 3KD, relacji 
Borucino - Podgaje. Ujęcie wymagaEo będzie dobudo-
wy drugiej studni oraz zbiorników wyrównawczych. 
Rozbudowie równier ulegnie sieć wodociągowa, 
docelowo sieć winna być spięta z wodociągiem dla 
wsi Podgaje, celem wspóEpracy i drugostronnego, 
awaryjnego zasilania.

Kanalizacja sanitarna
Obszar w granicach sporządzania planu posiada 

grawitacyjną sieć kanalizacji [ciekowej, odprowa-
dzającą [cieki bytowo ｠ gospodarcze na istniejącą 
oczyszczalnię [cieków, zlokalizowaną w poEudnio-
wo ｠ wschodniej czę[ci wsi. Oczyszczalnia zosta-
Ea zaprojektowana o przepustowo[ci 150.0 m³/d, 
uwzględniono przejęcie [cieków ze wsi Borucino, 
Podgaje oraz [cieki doworone ze wsi Ciosaniec i 
Pniewo. Obecnie oczyszczalnia przyjmuje [rednio 
ok. 60.0 m³/d. Istnieje morliwo[ć segmentowej 
rozbudowy tego obiektu. Zaprojektowano caEkowi-
ty odbiór [cieków komunalnych ze wsi Borucino, 
Podgaje oraz terenów przemysEowo - skEadowych, 
wzdEur drogi relacji Borucino - Podgaje. Tereny te 
wymagać będą budowy czterech przepompowni 
[cieków i systemu kanaEów grawitacyjnych, jak 
równier wspóEpracujących rurociągów tEocznych, 
przekazujących [cieki do w/w oczyszczalni. Przez 
tereny przemysEowe, oznaczone symbolem 1P prze-

biega istniejący rurociąg tEoczny, ze stacji CPN BP 
Podgaje i na tym odcinku, jego przebieg winien 
być dostosowany do przebiegu drogi, jak równier 
wEączony do projektowanego ukEadu rurociągów 
tEocznych. W przypadku lokalizacji zakEadów o [cie-
kach odbiegających od przeciętnych norm, zakEad 
zobowiązany jest do podczyszczania [cieków przed 
wprowadzeniem do kanalizacji, w granicach wEa-
snej posesji. Dopuszcza się podEączenie obiektów 
koGcowych poprzez indywidualne przepompownie 
[cieków.

Kanalizacja deszczowa
Na obszarze w granicach sporządzania planu ist-

nieje kanalizacja deszczowa, odprowadzająca wody 
deszczowe z istniejących oczek wodnych i terenu 
oznaczonego symbolem 1RU. Wody deszczowe 
poprzez osadnik odprowadzane są do gruntu poza 
terenem wsi. Projektuje się budowę kanalizacji 
deszczowej dla terenów przemysEowych, Eącznie z 
oczyszczalniami wód deszczowych. Konfiguracja 
terenu wyznaczyEa lokalizację dwóch oczyszczal-
ni wód deszczowych dla terenów przemysEowych, 
wzdEur drogi Podgaje - Borucino, trzecią na terenie 
istniejącej oczyszczalni [cieków w Borucinie oraz 
czwartą na terenie oznaczonym symbolem 1RU. 
Wody deszczowe po oczyszczeniu odprowadzone 
będą do rowów melioracyjnych oraz cieku wodne-
go. PozostaEe tereny zabudowy jednorodzinnej, od-
wadniane będą powierzchniowo, poprzez infiltrację 
do gruntu.

Infrastruktura techniczna wodociągowa, sanitarna 
i deszczowa pozostająca w gestii gminy finansowa-
na będzie:

1) ze [rodków budretowych gminy,
2) istnieje morliwo[ć ubiegania się o dofinanso-

wanie z funduszy strukturalnych UE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 
ze zmianami), Rada Miejska w Okonku uchwala, co 
następuje:

ROZDZIAD I
Postanowienia ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Podgaje, stwierdzając 
jego zgodno[ć z ustaleniami Studium uwarunko-
waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Okonek, uchwalonego uchwaEą Nr 
XXXVI/169/05 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 2 
grudnia 2005 r.

2. Granica opracowania - uchwalenia planu okre-
[lona zostaEa na rysunku planu.

3. Integralną czę[cią uchwaEy są:

1966

UCHWADA Nr LII/298/2010 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Okonek - wie[ Podgaje
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1) rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysoko-
[ciowej w skali 1:1000 i 1:2000, stanowiący za-
Eącznik nr 1 (z podziaEem na sekcje A i B) do niniej-
szej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Okonku o 
sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego stanowiące zaEącznik nr 2 do niniejszej 
uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Okonku o 
sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą 
do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych stanowiące zaEącznik nr 3.

§2. 1. Przedmiotem ustaleG planu są tereny ozna-
czone na rysunku literami:

1) MN ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej,

2) U ｠ tereny zabudowy usEugowej,
3) RU ｠ tereny obsEugi produkcji w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, le-
[nych i rybackich,

4) RM ｠ tereny zabudowy zagrodowej,
5) R ｠ tereny rolnicze,
6) P ｠ tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i 

magazynów,
7) ZP ｠ tereny zieleni ogólnodostępnej,
8) ZL ｠ tereny lasów,
9) WS ｠ tereny wód powierzchniowych [ródlądo-

wych (jeziora, strumienie, kanaEy itp.),
10) KD ｠ tereny dróg publicznych,
11) KDW ｠ tereny dróg wewnętrznych,
12) Kx ｠ tereny komunikacji pieszej i rowerowej,
13) Tereny infrastruktury technicznej:
E - elektroenergetyki
G -  gazownictwa
W - wodociągów
K - kanalizacji
2. Zakres ustaleG obejmuje:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o rórnych funkcjach lub rórnych zasadach 
zagospodarowania;

2) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej;

3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

3. Ustala się jako obowiązujące ustalenia zawarte 
na rysunku planu:

1) linie rozgraniczające tereny o rórnym sposobie 
zagospodarowania,

2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-
wy,

3) orientację gEównej kalenicy.
4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwa-

Ey mowa jest o:
1) planie ｠ nalery przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego wsi Podgaje 
w granicach opracowania;

2) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem funkcji zgodnym z oznacze-
niem graficznym na rysunku planu;

3) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć Eączną powierzchnię poziomych rzutów 
wszystkich istniejących i projektowanych budyn-
ków oraz wiat na dziaEce, z wyEączeniem elementów 
nadwieszonych wystających poza obrys budynku 
jak balkony, wykusze, okapy, gzymsy itp.;

4) powierzchni biologicznie czynnej - nalery przez 
to rozumieć powierzchnię nie utwardzoną, z wy-
tworzoną warstwą glebową, pokrytą trwaEą ro[lin-
no[cią;

5) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć funkcję terenu, która przewara na obsza-
rze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

6) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć linię dotyczącą lica [ciany budynku trwa-
le związanej z gruntem (nie dotyczy linii zabudowy 
czę[ci nadwieszonych budynku), wyznaczającą 
usytuowanie zabudowy na dziaEce budowlanej;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię dotyczącą wszystkich elementów 
budynku trwale związanych z gruntem, okre[lającą 
maksymalny zasięg zabudowy w obrębie dziaEki bu-
dowlanej;

8) elewacji frontowej ｠ nalery przez to rozumieć 
[cianę budynku przylegającą do obowiązującej li-
nii zabudowy lub terenu komunikacji KD (KDW), z 
którego odbywa się gEówny wjazd lub wej[cie na 
dziaEkę;

9) budynkach projektowanych ｠ nalery przez to 
rozumieć budynki nowo budowane lub istniejące - 
podlegające przebudowie, odbudowie, nadbudowie 
i rozbudowie;

10) rewaloryzacji - nalery przez to rozumieć ada-
ptację budynku lub zespoEu budynków zabytkowych 
na obszarze historycznej zabudowy do wspóEcze-
snych potrzeb urytkowych, poEączoną z odpowied-
nim zakresem przebudowy budynków oraz obsEugu-
jących je sieci i urządzeG infrastruktury technicznej;

11) terenie rezerwowym - nalery przez to rozu-
mieć teren, na którym utrzymuje się dotychczasowy 
sposób urytkowania terenu, bez morliwo[ci zmiany 
jego przeznaczenia, do czasu realizacji funkcji doce-
lowej okre[lonej w niniejszym planie;

12) ogrodzeniu arurowym - nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie wykonane z elementów metalo-
wych, drewnianych lub ceramicznych, z bezwzględ-
nym wyEączeniem prefabrykatów betonowych;

13) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o spadku poEaci min. 30°;

14) strefie technicznej/kontrolowanej ｠ nalery 
przez to rozumieć teren, na którym morliwo[ć inwe-
stowania ograniczona jest przepisami szczególnymi, 
dotyczącymi sieci infrastruktury technicznej;

15) strefie ochronnej ujęcia wody ｠ nalery przez 
to rozumieć teren, na którym obowiązują zakazy, 
nakazy i ograniczenia w zakresie urytkowania grun-
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tów oraz korzystania z wody, zgodnie z przepisami 
szczególnymi.

5. Tereny wymienione w §2 ust. 1 o tej samej 
funkcji, lecz o rórnych zasadach zabudowy i zago-
spodarowania ustalonych niniejszą uchwaEą lub roz-
dzielone terenami o innej funkcji oznaczono wyrór-
nikami cyfrowymi (1, 2, 3, ...).

6. W przypadku wyznaczenia na dziaEce budowla-
nej dwóch lub więcej obowiązujących linii zabudo-
wy, poEoronych względem siebie pod kątem innym 
nir kąt prosty, ustala się morliwo[ć wyboru jednej z 
nich jako linii zabudowy obowiązującej.

7. Na dziaEkach budowlanych, dla których nie 
wyznaczono linii zabudowy, wszelkie dziaEania bu-
dowlane normują aktualnie obowiązujące warunki 
techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.

8. Do czasu realizacji zaEoreG planu tereny pozo-
stają w urytkowaniu dotychczasowym.

§3. Ustala się ochronę warto[ci archeologicznych 
i architektonicznych na terenie objętym planem:

1) obiekty znajdujące się pod ochroną konserwa-
torską nalery utrzymywać w dobrym stanie tech-
nicznym, zachowując ich bryEę, gabaryty, historycz-
ne podziaEy stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycie 
i ksztaEt dachu, a wszelkie prace winny być uzgad-
niane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Poznaniu Delegatura w Pile;

a) obiekty pod ochroną konserwatorską:
ul. BaEtycka:
- dom nr 3, mur., k. XIX w.,
- dom nr 4, mur., XIX/XX w.,
- dom nr 8, mur., 2 poE. XIX w.,
- dom nr 12, mur., 2 poE. XIX w.,
- dom nr 14, mur., 2 poE. XIX w.,
- dom nr 15, szach. 2 poE. XIX w.,
- dom nr 16, mur., 2 poE. XIX w.,
ul. GdaGska:
- dom nr 10, mur., 1 ćw. XX w.,
ul. Le[na:
- dom nr 23, mur., 4 ćw. XIX w.,
ul. Parkowa:
- dom nr 6, mur., 4 ćw. XIX w.,
ul. Pamięci Narodowej:
- dom nr 3-5, mur., 2 poE. XIX w.,
- dom nr 11, mur., k. XIX w.,
- dom nr 13, mur., k. XIX w.,
- dom nr 15, mur., k. XIX w.,
- dom nr 19, mur., k. XIX w.,
- zespóE folwarczny:
- dom mieszkalny nr 23, mur., 2 poE. XIX w.,
- chlewnia, mur., 2 poE. XIX w.,
- stodoEa, mur., 2 poE. XIX w.,
- obora, mur., 2 poE. XIX w.;
ul. PoznaGska:
- dom nr 8
- Elektrownia Wodna ｧPodgajeｦ, mur 1927-1930,
- Cmentarz Ewangelicko ｠ Augsburski, nieczynny 

poE. XIX w.

- Cmentarz Ewangelicko ｠ Augsburski, nieczynny 
poE. XX w.

2) na prace ziemne w obszarze strefy ochrony 
stanowisk archeologicznych obowiązuje uzyskanie 
pozwolenia konserwatorskiego na prace archeolo-
giczne i wykopaliskowe, przed uzyskaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę;

3) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych 
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i 
nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie praw-
nej zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o 
ochronie zabytków.

§4. Ustalenia ekologiczne.
1) Na terenie obszaru chronionego krajobrazu ｧPo-

jezierze WaEeckie i Dolina Gwdyｦ obowiązują zaka-
zy i nakazy zawarte w Rozporządzeniu Wojewody 
Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006 r. (Dz.
Urz. nr 201 poz. 4770).

2) Teren objęty planem, poEorony na wschód od 
terenu planowanej obwodnicy 0KD, lery w obszarze 
najwyrszej ochrony wód podziemnych ONO.

3) Na terenie objętym planem miejscowym zabra-
nia się lokalizacji ferm hodowlanych.

4) Ustala się obowiązek podEączenia do sieci wo-
dociągowej, kanalizacji [ciekowej i sieci elektrycz-
nej oraz na terenach usEugowych i przemysEowych 
do sieci kanalizacji deszczowej.

5) Ustala się obowiązek podEączenia do sieci gazo-
wej lub budowę instalacji grzewczych na ekologicz-
ne pródEa energii.

6) Do czasu realizacji sieci infrastruktury tech-
nicznej dopuszcza się: stosowanie indywidualnych 
urządzeG do gromadzenia nieczysto[ci pEynnych ｠ 
szczelnych zbiorników bezodpEywowych na [cieki, 
z których będą one regularnie wyworone przez kon-
cesjonowanego przewopnika do oczyszczalni [cie-
ków oraz budowę lokalnych ujęć wody, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

7) Zagospodarowanie odpadów komunalnych: po-
siadacz odpadów jest obowiązany do ich selektyw-
nego gromadzenia w przeznaczonych do tego po-
jemnikach w celu poddania ich odzyskowi, a jereli 
z przyczyn technologicznych jest on niemorliwy lub 
nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, odpady te powinien przekazać do 
unieszkodliwienia w sposób zgodny z wymaganiami 
ochrony [rodowiska oraz gminnym planem gospo-
darki odpadami.

8) Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych 
przez posiadacza odpadów zgodnie z przepisami od-
rębnymi.

9) Ochrona powietrza - emisja zanieczyszczeG 
do atmosfery nie more powodować przekroczenia 
dopuszczalnych norm oraz warto[ci odniesienia 
substancji w powietrzu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi w zakresie ochrony powietrza.

10) W celu zwiększenia powierzchni ekopozy-
tywnych na terenach mieszkalnych wykonanie na-
wierzchni utwardzonych (jak dojazdy do garary, 
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[cierki rowerowe itp.) z materiaEów takich jak kost-
ka brukowa, betonowa itp., uEoronych w sposób 
umorliwiający infiltrację do gruntu wód opadowych 
i roztopowych.

11) Ustala się ochronę istniejących drzew i za-
drzewieG oraz nasadzenia nowych drzew i krzewów 
w ramach dziaEek wEasnych.

12) Ustala się ochronę drzewostanów [ródpól-
nych i przydrornych oraz ochronę naturalnych i 
sztucznych zbiorników wodnych (stawy, strugi, 
rowy melioracyjne itp.) wraz z ro[linno[cią porasta-
jącą brzegi.

13) Ustala się następujący sposób postępowania 
z masami ziemnymi z wykopów budowlanych, speE-
niającymi standardy jako[ci gleby i ziemi zgodnie z 
przepisami odrębnymi:

a) warstwę próchniczą nalery wykorzystać do 
urządzenia terenów zielonych,

b) nadwyrki ziemi nieorganicznej nalery wykorzy-
stać do rekultywacji, nasypów itp. w porozumieniu 
z administracją gminy.

Masy ziemne nie speEniające standardów jako[ci 
gleby i ziemi podlegają przepisom ustawy o odpa-
dach.

14) Wszelkie oddziaEywania związane z prowadzo-
ną dziaEalno[cią usEugową i produkcyjną nie mogą 
powodować przekroczenia standardów jako[ci [ro-
dowiska, okre[lonych przepisami odrębnymi, poza 
terenem do którego inwestor posiada tytuE prawny.

§5. Ustala się następujące zasady obsEugi w za-
kresie infrastruktury technicznej terenu objętego 
planem zagospodarowania przestrzennego:

1. Zaopatrzenie w wodę.
Miejscowo[ć Podgaje posiada wodociąg wiejski, 

zasilany z ujęcia wody zlokalizowanego w centrum 
wsi, w skEad którego wchodzą dwie studnie gEębino-
we oraz stacja uzdatniania wody, mieszcząca się w 
budynku wolnostojącym na terenie ujęcia.

Studnie posiadają wyznaczone strefy ochronne o 
promieniu 10.0 m obejmujące teren ochrony bez-
po[redniej, w których obowiązuje: zakaz urytkowa-
nia terenu do celów niezwiązanych z eksploatacją 
ujęcia wody, odprowadzanie wód opadowych w 
sposób uniemorliwiający przedostawanie się ich do 
urządzeG sEurących do poboru wody, zagospodaro-
wanie terenu zielenią, odprowadzanie poza granice 
terenu ochrony bezpo[redniej [cieków z urządzeG 
sanitarnych, przeznaczonych do urytku osób za-
trudnionych przy obsEudze urządzeG sEurących do 
poboru wody, ograniczenie do niezbędnych potrzeb 
przebywanie osób niezatrudnionych przy obsEudze 
urządzeG sEurących do poboru wody, nakaz ogro-
dzenia terenu.

Stan urządzeG jest dobry, wydajno[ć poszczegól-
nych studni wynosi: 27,0 m3/h i 33,0 m3/h, co po-
zwala zaspokoić wzrost potrzeb, związanych z re-
alizacją zamierzeG przewidzianych planem. Problem 
stanowi stara sieć wodociągowa z rur azbestowych 
w centrum miejscowo[ci, która powinny ulec wy-

mianie. Zrednice przewodów, jak i morliwo[ć roz-
budowy ujęcia, dla potrzeb inwestycji sąsiadują-
cych, winny wynikać ze szczegóEowej dokumentacji 
technicznej, opracowanej wspólnie dla wsi Boruci-
no, Podgaje, projektowanych terenów przemysEo-
wych wzdEur drogi relacji Podgaje - Borucino oraz 
zakEadów zlokalizowanych między wsią Podgaje, a 
stacją CPN BP.

2. Odprowadzenie [cieków komunalnych.
Wie[ Podgaje nie posiada kanalizacji [ciekowej, 

[cieki gromadzone w szambach i okresowo wywo-
rone do oczyszczalni [cieków w Okonku. Projektu-
je się budowę kanalizacji [ciekowej dla caEej miej-
scowo[ci i przepompownię [cieków, zlokalizowaną 
w poEudniowej czę[ci wsi, oznaczoną na rysunku 
planu symbolem 2K. Stamtąd [cieki rurociągiem 
tEocznym, przekazywane będą do oczyszczalni [cie-
ków w Borucinie. Inwestycję tą winno poprzedzić 
opracowanie dokumentacji technicznej, która bę-
dzie spójna z opracowaniem zagadnienia odbioru 
[cieków komunalnych z terenów przemysEowych, 
zlokalizowanych wzdEur drogi relacji Podgaje ｠ Bo-
rucino.

Dopuszcza się podEączenie obiektów koGcowych 
poprzez indywidualne przepompownie [cieków.

3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych.

W centrum wsi Podgaje istnieje kanalizacja desz-
czowa, zbierająca wody opadowe z gEównej ulicy 
i odprowadzająca je do osadnika wód opadowych, 
skąd po oczyszczeniu odprowadzane są do rowu 
melioracyjnego, będącego dopEywem rzeki Gwdy.

Dla terenów przemysEowych i poEudniowo ｠ za-
chodniej czę[ci wsi, projektuje się budowę kanali-
zacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód opado-
wych, zlokalizowaną w poEudniowej czę[ci wsi, na 
terenie oznaczonym symbolem 2K (projektowana 
przepompownia [cieków). Wody oczyszczone, od-
prowadzone będą do w/w rowu melioracyjnego. 
Natomiast z terenów budownictwa mieszkanio-
wego, zlokalizowanego w póEnocno ｠ wschodniej 
czę[ci wsi, wody opadowe odprowadzone będą 
powierzchniowo. Docelowo istnieje morliwo[ć wEą-
czenia do istniejącej kanalizacji deszczowej.

4. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów.
Odpady komunalne będą gromadzone selektywnie 

przez posiadaczy odpadów w przeznaczonych do 
tego celu pojemnikach, zlokalizowanych w wyzna-
czonym miejscu na terenie dziaEki. Odpady w pierw-
szej kolejno[ci poddane będą odzyskowi, a je[li jest 
to niemorliwe lub nie jest uzasadnione z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, przekazane będą 
do unieszkodliwienia zgodnie z przepisami o odpa-
dach oraz gminnym planem gospodarki odpadami.

Gospodarkę odpadami przemysEowymi, winny 
prowadzić zakEady we wEasnym zakresie lub zlecić 
wyspecjalizowanym firmom.

5. Zaopatrzenie w gaz.
Projektuje się zaopatrzenie wszystkich miesz-

kaGców wsi w gaz ziemny, zaazotowany, poprzez 
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rozbudowę istniejącej sieci gazowej [redniego ci-
[nienia, wyprowadzonej ze stacji redukcyjno ｠ po-
miarowej pierwszego stopnia, zlokalizowanej w 
póEnocnej czę[ci wsi Podgaje. Potrzeby bierące jak 
i rozwojowe wsi Podgaje, byEy uwzględnione w pro-
gramie budowy sieci gazowej [redniego ci[nienia 
dla gminy Okonek.

WzdEur gazociągu ustala się strefy ochronne o 
szeroko[ci: 70 m (po 35 m od osi gazociągu) dla ga-
zociągu DN 250 oraz 50 m (po 25 m od osi gazocią-
gu) dla gazociągu DN 150 ｠ w których obowiązuje 
zakaz lokalizowania budynków. W strefie ochronnej 
dopuszcza się sytuowanie skEadów i magazynów, 
dróg, parkingów, przewodów infrastruktury tech-
nicznej, zieleni wysokiej i innych elementów zago-
spodarowania terenu ｠ w porozumieniu z operato-
rem sieci.

WzdEur gazociągu ustala się strefy kontrolowane 
o szeroko[ci: 6 m (po 3 m od osi gazociągu) dla 
gazociągu DN 250 oraz 4 m (po 2 m od osi gazocią-
gu) dla gazociągu DN 150 ｠ w których obowiązuje 
zakaz lokalizowania budynków, urządzania staEych 
skEadów i magazynów, sadzenia drzew oraz w któ-
rych nie powinna być podejmowana radna dziaEal-
no[ć mogąca zagrozić trwaEo[ci gazociągu podczas 
jego eksploatacji.

6. Zaopatrzenie w ciepEo.
Odbiorcy zaopatrywani są w ciepEo z indywidual-

nych pródeE. W perspektywie utrzymuje się ten sam 
system zaopatrzenia w ciepEo (indywidualnie), jed-
nakre ze względu na ochronę [rodowiska preferuje 
się stosowanie ekologicznych czynników grzew-
czych, takie jak: gaz ziemny, energia elektryczna, 
paliwa olejowe, niekonwencjonalne pródEa ciepEa, 
itp.

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną.
Wie[ Podgaje zaopatrywane jest w energię elek-

tryczną linią 15 kV wyprowadzoną z GPZ 110/15kV 
Okonek, poprzez istniejące stacje transformatorowe 
15/04 kV i linie niskich napięć, energia dostarczana 
jest do odbiorców.

Na potrzeby rozwojowe miejscowo[ci i terenów 
przemysEowych, projektuje się lokalizację stacji 
transformatorowych 2E, 3E i 4E 15/04 kV, skąd 
energia elektryczna rozprowadzana będzie liniami 
niskich napięć do projektowanych odbiorców.

W przypadku wystąpienia kolizji istniejących urzą-
dzeG elektroenergetycznych z projektowaną zabu-
dową, nalery wystąpić do gestora sieci o warunki 
techniczne dla ich przebudowy.

WzdEur linii energetycznych napowietrznych 15 
kV ustala się strefy techniczne o szeroko[ci 15 m 
(po 7.5 m od osi linii) ｠ w których obowiązuje za-
kaz lokalizowania zabudowy mieszkalnej, a sposób 
zagospodarowania terenu nalery uzgadniać z wEa-
[ciwym operatorem sieci.

8. Telekomunikacja.
PodEączenie nowych abonentów odbywać się bę-

dzie poprzez rozbudowę istniejącej sieci telekomuni-
kacyjnej. UzupeEnieniem Eączno[ci kablowej będzie 

rozwijający się system telefonii bezprzewodowej.

ROZDZIAD II
Przepisy szczegóEowe

§6. Ustala się następujące warunki zabudowy dla 
terenów oznaczonych MN:

1. Przeznaczenie podstawowe:
1) budynki mieszkalne jednorodzinne z towarzy-

szącą zabudową gospodarczą, zielenią ogrodową i 
rekreacyjną,

2) morliwo[ć wbudowania usEug w budynek 
mieszkalny lub gospodarczy,.

3) zabrania się lokalizowania nowych budynków 
o funkcji wyEącznie usEugowej, chyba, re zapisy 
szczegóEowe to umorliwiają,

4) w razie konieczno[ci dopuszcza się morliwo[ć 
prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez 
tereny MN.

2. Ustala się rzędną parteru na max 50 cm ponad 
poziomem terenu przy wej[ciu gEównym do budyn-
ku, o ile zapis szczegóEowy nie stanowi inaczej.

3. Ustala się morliwo[ć podpiwniczania budyn-
ków mieszkalnych, pod warunkiem speEnienia wy-
magaG zawartych w p. 2.

4. W przypadku dziaEek o powierzchni ponirej 400 
m2 nie stosuje się zapisu dotyczącego dopuszczal-
nej powierzchni zabudowy.

5. Garar z czę[cią gospodarczą ｠ wolno stojący, 
wbudowany lub dobudowany do budynku mieszkal-
nego.

6. Wszystkie budynki niemieszkalne usytuowane 
na dziaEce MN przekryte dachami o nachyleniu po-
Eaci 0-15°.

7. Budynki gospodarcze na dziaEce budowlanej 
wyEącznie parterowe, z rzędną okapu na wysoko[ci 
max 3.0 m ponad poziomem terenu, powierzchnia 
zabudowy do 50 m2.

8. Obowiązuje jednakowe nachylenie wszystkich 
poEaci dachu projektowanego budynku.

9. Budynki znajdujące się poza obowiązującą i 
nieprzekraczalną linią zabudowy pozostają w tym 
usytuowaniu do zurycia technicznego; wyjątek sta-
nowią obiekty znajdujące się w ewidencji konser-
watorskiej, które podlegają ochronie i rewaloryzacji.

10. Dopuszcza się miejscowe wysunięcie czę[ci 
budynku (ryzalit, weranda itp.) do 1.5 m przed linię 
obowiązującą przy Eącznej szeroko[ci wysuniętych 
elementów [ciany frontowej nie przekraczającej 
30% jej dEugo[ci, nie dotyczy linii obowiązującej bę-
dącej jednocze[nie linią rozgraniczającą terenu.

11. Dla terenów MN poziom haEasu nie more 
przekraczać dopuszczalnego poziomu haEasu jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

12. Dla terenów MN przylegających do 1KD i 
2KD, do czasu obnirenia klasy dróg, obowiązują li-
nie nieprzekraczalne:

- dla projektowanej zabudowy przeznaczonej na 
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staEy pobyt ludzi ｠ w odlegEo[ci 50 m od pasa dro-
gowego,

- dla projektowanej zabudowy przeznaczonej na 
czasowy pobyt ludzi ｠ w odlegEo[ci 25 m od pasa 
drogowego.

13. Na terenach MN przylegających do 1KD i 2KD 
dopuszcza się stosowanie ｠ na granicy z pasem dro-
gowym drogi krajowej ｠ ogrodzeG peEnych o wyso-
ko[ci max 2.0 m.

14. Dla terenu oznaczonego:
1) 1MN:
a) zabudowa mieszkalna istniejąca i projektowa-

na w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach 
zabudowy,

b) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 
poddaszem urytkowym w dachu stromym, z do-
puszczeniem [cianki kolankowej o wysoko[ci max 
0.50 m,

c) nachylenie poEaci dachu budynków projektowa-
nych : 30-35° lub 40-45° ,

d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 30% powierzchni dziaEki,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 do 14.0 m,
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci 1.50 m,
g) budynki objęte ochroną konserwatorską: nr 3, 

5, 11, 13 i 15;
2) 2MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 8.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu stromym, z do-
puszczeniem [cianki kolankowej o wysoko[ci max 
0.80 m,

d) nachylenie poEaci dachu budynków projektowa-
nych : 30-35° lub 40-45° ,

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 15% powierzchni dziaEki,

f) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 18.0 m,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
3) 3MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu stromym, z do-
puszczeniem [cianki kolankowej o wysoko[ci max 
0.80 m,

d) nachylenie poEaci dachu budynków projektowa-
nych : 30-35° lub 40-45°,

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 15% powierzchni dziaEki,

f) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 do 16.0 m,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
4) 4MN:
a) zabudowa istniejąca ｠ budynek nr 9 objęty 

ochroną konserwatorską oraz budynek gospodar-
czy, morliwa budowa i rozbudowa w nieprzekra-

czalnych liniach zabudowy,
b) zabudowa projektowana w obowiązujących 

i nieprzekraczalnych liniach zabudowy: budynki 
mieszkalne typu blipniaczego,

c) budynki mieszkalne parterowe z poddaszem 
urytkowym w dachu stromym, z dopuszczeniem 
[cianki kolankowej o wysoko[ci max 0.80 m,

d) nachylenie poEaci dachu: 30-35° lub 40-45°,
e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 do 15.0 m,
f) garar wbudowany w budynek mieszkalny,
g) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 20% powierzchni dziaEki,
h) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
5) 5MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy;
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 10.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) budynki parterowe z morliwym poddaszem 

urytkowym w dachu stromym, wysoko[ć [cianki 
kolankowej do 0.80 m,

d) szeroko[ć elewacji frontowej 9.0 do 12.0 m,
e) nachylenie poEaci dachu : 30-35° lub 40-45°,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
6) 6MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 6.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) budynki parterowe z morliwym poddaszem 

urytkowym w dachu stromym, wysoko[ć [cianki 
kolankowej do 0.80 m,

d) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 do 16.0 m,
e) nachylenie poEaci dachu : 30-35° lub 40-45° ,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 25% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) budynek nr 3 objęty ochroną konserwatorską;
7) 7MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) budynki parterowe z morliwym poddaszem 

urytkowym w dachu stromym, wysoko[ć [cianki 
kolankowej do 0.80 m,

d) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 18.0 m,
e) nachylenie poEaci dachu : 30-35° lub 40-45°,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 20% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m, 

od strony 1KD dopuszczalne peEne,
h) strefa techniczna istniejącej linii SN,
i) budynki objęte ochroną konserwatorską: nr 10, 

12 i 14;
8) 8MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
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b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 
i 10.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,

c) budynki parterowe z morliwym poddaszem 
urytkowym w dachu stromym, wysoko[ć [cianki 
kolankowej do 0.80 m,

d) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 18.0 m,
e) nachylenie poEaci dachu : 30-35° lub 40-45° ,
f) powierzchnia biologicznie czynna min. 75% po-

wierzchni terenu,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
9) 9MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 10.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) budynki parterowe z morliwym poddaszem 

urytkowym w dachu stromym, wysoko[ć [cianki 
kolankowej do 0.80 m,

d) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 18.0 m,
e) nachylenie poEaci dachu : 30-35° lub 40-45° ,
f) powierzchnia biologicznie czynna min. 75% po-

wierzchni terenu,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna istniejącej linii SN;
10) 10MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 10.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) budynki parterowe z morliwym poddaszem 

urytkowym w dachu stromym, wysoko[ć [cianki 
kolankowej do 0.80 m,

d) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 18.0 m,
e) nachylenie poEaci dachu : 30-35° lub 40-45° ,
f) powierzchnia biologicznie czynna min. 75% po-

wierzchni terenu,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna istniejącej linii SN;
11) 11MN:
a) istniejąca zabudowa mieszkalna i gospodarcza,
b) budowa i rozbudowa w nieprzekraczalnych li-

niach zabudowy,
c) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 40% powierzchni dziaEki,
d) ogrodzenie arurowe lub peEne o wysoko[ci max 

1.50 m
e) strefa techniczna istniejącej linii SN;
12) 12MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy;
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 6.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) budynki parterowe z morliwym poddaszem 

urytkowym w dachu stromym, wysoko[ć [cianki 
kolankowej do 0.80 m,

d) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 do 15.0 m,
e) nachylenie poEaci dachu : 30-35° lub 40-45°,
f) powierzchnia biologicznie czynna min. 75% po-

wierzchni terenu,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;

13) 13MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 7.0, 

10.0 i 12.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogo-
wego,

c) budynki parterowe z morliwym poddaszem 
urytkowym w dachu stromym, wysoko[ć [cianki 
kolankowej do 0.80 m,

d) nachylenie poEaci dachu : 30-35° lub 40-45°,
e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 do 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 35% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
14) 14MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 7.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) budynki parterowe z morliwym poddaszem 

urytkowym w dachu czterospadowym, wysoko[ć 
[cianki kolankowej do 0.80 m,

d) nachylenie poEaci dachu : 30-35°,
e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 do 15.0 m,
f) powierzchnia biologicznie czynna min. 75% po-

wierzchni terenu,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) budynek nr 6 objęty ochroną konserwatorską,
i) zakaz rozbudowy i lokalizowania nowych bu-

dynków w pasie o szeroko[ci 100 m od linii brzego-
wej cieku wodnego 4WS;

15) 15MN:
a) zabudowa istniejąca, zakaz rozbudowy i lokali-

zowania nowych budynków,
b) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m, 

od strony dróg publicznych dopuszczalne peEne mu-
rowane;

16) 16MN:
a) zabudowa istniejąca, zakaz rozbudowy i lokali-

zowania nowych budynków,
b) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
17) 17MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 4.0, 

7.0 i 17.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogo-
wego,

c) budynki parterowe z morliwym poddaszem 
urytkowym w dachu stromym, wysoko[ć [cianki 
kolankowej do 0.80 m,

d) nachylenie poEaci dachu : 30-35° lub 40-45°,
e) szeroko[ć elewacji frontowej 14.0 do 22.0 m,
f) powierzchnia biologicznie czynna min. 70% po-

wierzchni terenu,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) budynek nr 10 objęty ochroną konserwatorską;
18) 18MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 
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m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) budynki parterowe z morliwym poddaszem 

urytkowym w dachu stromym, wysoko[ć [cianki 
kolankowej do 0.80 m,

d) nachylenie poEaci dachu : 30-35° lub 40-45°,
e) szeroko[ć elewacji frontowej 8.0 do 12.0 m,
f) powierzchnia biologicznie czynna min. 70% po-

wierzchni terenu,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
19) 19MN:
a) zabudowa istniejąca, zakaz rozbudowy i lokali-

zowania nowych budynków,
b) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m.

§7. Ustala się następujące warunki zabudowy dla 
terenów oznaczonych U:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 
usEugowej, w tym: obsEugi ruchu turystycznego, 
handlu, gastronomii, rzemiosEa, o[wiaty itp.

2. Wprowadza się zakaz lokalizowania przedsię-
wzięć mogących zawsze znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko, o których mowa w przepisach odręb-
nych.

3. W razie konieczno[ci dopuszcza się morliwo[ć 
prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez 
tereny U.

4. Dla terenów U, dla których dopuszcza się sy-
tuowanie funkcji uzupeEniającej mieszkalnej, poziom 
haEasu nie more przekraczać dopuszczalnego pozio-
mu haEasu jak dla terenów mieszkaniowo-usEugo-
wych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Dla terenów 2U, 4U, 5U, 10U, 11U i 12U po-
ziom haEasu nie more przekraczać dopuszczalnego 
poziomu haEasu jak dla terenów mieszkaniowo-usEu-
gowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Dla terenu 6U poziom haEasu nie more przekra-
czać dopuszczalnego poziomu haEasu jak dla tere-
nów zabudowy związanej ze staEym lub czasowym 
pobytem dzieci i mEodziery, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

7. Dla terenów U przylegających do 1KD i 2KD, 
do czasu obnirenia klasy dróg, obowiązują linie nie-
przekraczalne:

- dla projektowanej zabudowy przeznaczonej na 
staEy pobyt ludzi ｠ w odlegEo[ci 50 m od pasa dro-
gowego,

- dla projektowanej zabudowy przeznaczonej na 
czasowy pobyt ludzi ｠ w odlegEo[ci 25 m od pasa 
drogowego.

8. Dla terenów U poEoronych w pobliru 0KD obo-
wiązują linie nieprzekraczalne od zewnętrznej kra-
wędzi jezdni projektowanej drogi ekspresowej S11:

- dla projektowanej zabudowy przeznaczonej na 
staEy pobyt ludzi ｠ w odlegEo[ci 90 m (budynki jed-
nokondygnacyjne) i 110 m (budynki wielokondy-
gnacyjne),

- dla projektowanej zabudowy przeznaczonej na 
czasowy pobyt ludzi ｠ w odlegEo[ci 40 m od pasa 
drogowego.

9. Na terenach zabudowy usEugowej przylegają-

cych do 1KD i 2KD na których dopuszcza się funk-
cję mieszkalną, dopuszcza się stosowanie ｠ na gra-
nicy z pasem drogowym drogi krajowej ｠ ogrodzeG 
peEnych o wysoko[ci max 2.0 m.

10. Dla terenu oznaczonego:
1) 1U:
a) teren projektowanych usEug ｠ realizacja zamie-

rzeG inwestycyjnych oraz ich dostępno[ci komuni-
kacyjnej morliwa w uzgodnieniu z wEa[cicielem sta-
cji paliw ｧPodgajeｦ,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji magazynowo-
skEadowej (centrum dystrybucyjne) wraz z zaple-
czem socjalno-technicznym, parkingami itp.,

c) budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudo-
wy,

d) gabaryty budynków wynikające z technologii 
dowolne z ograniczeniem wysoko[ci do max. 10.0 
m nad poziomem terenu,

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max 45% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 30% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

f) morliwa korekta nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy od strony 0KD w porozumieniu z Generalną Dy-
rekcją Dróg Krajowych i Autostrad;

2) 2U:
a) teren projektowanej zabudowy usEugowej ｠ ob-

sEuga ruchu turystycznego jak: hotele, motele, re-
stauracje, bary;

b) budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudo-
wy,

c) morliwy inny podziaE terenu w zalerno[ci od 
potrzeb inwestorów przy zachowaniu dostępu do 
pasa drogowego oraz nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy od linii rozgraniczających dróg i gazociągu,

d) budynki do III kondygnacji nadziemnych, kryte 
dachem dwu- lub wielospadowym o nachyleniu po-
Eaci 30-35°,

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max 40% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 70% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 2.20 m;
3) 3U:
a) teren projektowanej zabudowy usEugowej z 

morliwo[cią wbudowania mieszkaG dla wEa[cicieli 
inwestycji i mieszkaG zakEadowych lub budowy wol-
no stojących domów mieszkalnych,

b) granice projektowanych dziaEek mogą ulec 
zmianie w zalerno[ci od potrzeb inwestorów przy 
zachowaniu dostępu do pasa drogowego oraz usta-
lonych odlegEo[ci nieprzekraczalnych linii zabudowy 
od linii rozgraniczających dróg,

c) budynki usEugowe do II kondygnacji, kryte stro-
podachem lub dachem o nachyleniu poEaci do 15°,

d) budynki mieszkalne do II kondygnacji nadziem-
nych kryte dachem dwu- lub wielospadowym o na-
chyleniu poEaci 30-35°, wysoko[ć [cianki kolanko-
wej do 0.80 m,

e) miejsca postojowe dla samochodów zapewnić 
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na dziaEce wEasnej,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 70% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m;
4) 4U:
a) teren istniejącej zabudowy usEugowej ｠ sprze-

dar i naprawa pojazdów do obsEugi rolnictwa,
b) morliwo[ć rozbudowy w nieprzekraczalnych li-

niach zabudowy,
c) ewentualne budynki projektowane nie wyrsze 

nir budynki istniejące,
d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 50% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 30% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

e) obowiązek nasadzenia zieleni izolacyjnej od 
strony pomnika pamięci narodowej na terenie 1ZP,

f) strefa ochronna ujęcia wody o promieniu 10.0 
m.;

5) 5U:
a) teren istniejącej zabudowy usEugowej ｠ budy-

nek strary porarnej,
b) morliwo[ć rozbudowy w nieprzekraczalnych li-

niach zabudowy,
c) budynki do II kondygnacji nadziemnych,
d) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% po-

wierzchni terenu niezabudowanego,
e) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.5 m;
6) 6U:
a) teren istniejącej zabudowy usEugowej ｠ budy-

nek szkoEy podstawowej,
b) morliwo[ć budowy i rozbudowy w nieprzekra-

czalnych liniach zabudowy,
c) morliwo[ć zmiana funkcji na inną usEugową lub 

na cele mieszkalne,
d) ewentualna rozbudowa nie more naruszyć bry-

Ey budynku zabytkowego,
e) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% po-

wierzchni terenu niezabudowanego,
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.8 m;
7) 7U i 8U:
a) teren projektowanej zabudowy usEugowej, 

funkcja podstawowa: handel i gastronomia, funkcja 
uzupeEniająca: mieszkalna,

b) dopuszcza się lokalizację jednego obiektu kuba-
turowego na dziaEce,

c) budowa w obowiązujących i nieprzekraczal-
nych liniach zabudowy,

d) ewentualna czę[ć mieszkalna zlokalizowana w 
obowiązującej linii zabudowy w odlegEo[ci 7.0 m od 
linii rozgraniczającej 6KDW,

e) miejsca postojowe dla klientów oraz dostawa 
towarów od strony 4KDW, usEugi dostępne od stro-
ny 2Kx,

f) czę[ć usEugowa parterowa, kryta stropodachem 
lub dachem o nachyleniu poEaci do 15°, poziom po-
sadzki na wysoko[ci max 0.3 m od poziomu terenu,

g) czę[ć mieszkalna do II kondygnacji nadziem-

nych kryta dachem czterospadowym o nachyleniu 
poEaci 30-35°, wysoko[ć [cianki kolankowej do 
0.80 m,

h) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 50% powierzchni dziaEki,

i) dopuszcza się ogrodzenie czę[ci mieszkalnej 
arurowe lub peEne o wysoko[ci max 1.5 m;

8) 9U:
a) teren istniejącej zabudowy usEugowej handlo-

wo-gastronomicznej i hotelowej,
b) morliwa nadbudowa do III kondygnacji w tym 

poddasze urytkowe w dachu o nachyleniu poEaci 
30-35°,

c) zakaz lokalizowania nowych budynków,
d) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% po-

wierzchni terenu niezabudowanego,
e) zakaz grodzenia terenu;
9) 10U:
a) teren projektowanych usEug turystycznych z 

przeznaczeniem na pole namiotowe, caravaning 
itp., boisk do gier i zabaw,

b) budowa zaplecza socjalno-administracyjnego w 
nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

c) budynki parterowe kryte dachem o nachyleniu 
poEaci 15-35°,

d) powierzchnia biologicznie czynna min. 85% po-
wierzchni dziaEki,

e) ogrodzenie arurowe bez podmurówki, o wyso-
ko[ci max 1.8 m, w odlegEo[ci 15 - 20 cm od po-
wierzchni gruntu;

10) 11U:
a) teren projektowanych usEug turystycznych z 

przeznaczeniem na motel, gospodę turystyczną itp.,
b) budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudo-

wy,
c) dopuszcza się lokalizację jednego obiektu kuba-

turowego na dziaEce,
d) budynek II-kondygnacyjny z poddaszem uryt-

kowym w dachu o nachyleniu poEaci 35-45°,
e) miejsca postojowe dla samochodów zapewnić 

na dziaEce wEasnej,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 20% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 60% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

g) ogrodzenie arurowe bez podmurówki, o wyso-
ko[ci max 1.5 m, w odlegEo[ci 15 - 20 cm od po-
wierzchni gruntu;

11) 12U:
a) teren parafii rzymsko-katolickiej ｠ istniejący bu-

dynek ko[cioEa,
b) morliwa budowa budynku mieszkalnego w nie-

przekraczalnych liniach zabudowy, parterowego z 
poddaszem urytkowym w dachu stromym, wyso-
ko[ć [cianki kolankowej do 0.80 m, nachylenie po-
Eaci dachu : 30-35° lub 40-45°,

c) powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 
do 400 m2,

d) ogrodzenie arurowe bez podmurówki, o wyso-
ko[ci max 1.5 m, w odlegEo[ci 15 - 20 cm od po-
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wierzchni gruntu.

§8. Ustala się następujące warunki zabudowy dla 
terenów oznaczonych RU:

1. Ustalenia ogólne:
1) Przeznaczenie:
a) podstawowe: dziaEalno[ć związana z produkcją, 

sprzedarą i skupem produktów rolnych i hodowla-
nych, pasz, artykuEów do prowadzenia gospodarstw 
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, le[nych i ry-
backich;

b) uzupeEniające: usEugi transportowe i sprzedar 
paliw, sprzedar, skup i przetwórstwo surowców 
wtórnych oraz inne usEugi handlu i rzemiosEa;

c) w razie konieczno[ci dopuszcza się morliwo[ć 
prowadzenia sieci infrastruktury technicznej;

2) Wprowadzanie gazów lub pyEów do powietrza 
oraz emisja haEasu nie more powodować przekro-
czenia standardów jako[ci [rodowiska, okre[lonych 
w przepisach odrębnych, poza terenem, do którego 
inwestor posiada tytuE prawny.

2. Dla wszelkich obiektów o wysoko[ci równej 
i większej nir 50.0 m n.p.t. ustala się obowiązek 
zgEoszenia do Szefostwa SEurby Ruchu Lotniczego 
SiE Zbrojnych RP zgodnie z przepisami szczególnymi.

3. Dla terenu 1RU poziom haEasu nie more prze-
kraczać dopuszczalnego poziomu haEasu jak dla te-
renów mieszkaniowo-usEugowych, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi.

4. Dla terenu oznaczonego:
1) 1RU:
a) teren obsEugi produkcji w gospodarstwie ogrod-

niczym,
b) budowa i rozbudowa obiektów gospodarczych 

w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
c) gabaryty obiektów wynikające z technologii 

produkcji dowolne z ograniczeniem wysoko[ci do 
max. 7.0 m nad poziomem terenu,

d) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% po-
wierzchni terenu,

e) ogrodzenie arurowe lub peEne o wysoko[ci max 
1.50 m,

f) budynek nr 4 objęty ochroną konserwatorską;
2) 2RU i 3RU:
a) projektowany teren obsEugi produkcji w gospo-

darstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, le-
[nych i rybackich,

b) budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudo-
wy,

c) gabaryty budynków wynikające z technologii 
produkcji dowolne z ograniczeniem wysoko[ci do 
max. 10.0 m nad poziomem terenu

d) obiekty technologiczne do wysoko[ci 60 m, po-
zostaEe parametry bez ograniczeG,

e) budynki gospodarcze, socjalno-bytowe, biuro-
we itp. do wysoko[ci III kondygnacji nadziemnych,

f) miejsca postojowe na terenie 10KDW(3RU) i 
11KDW(2RU),

g) obsEuga komunikacyjna od strony 10KDW(3RU) 
i 11KDW(2RU),

h) ogrodzenie arurowe do wysoko[ci 2.20 m,
i) powierzchnia biologicznie czynna min. 60% po-

wierzchni terenu,
j) strefa techniczna istniejącej linii SN.

§9. Ustala się następujące warunki zabudowy dla 
terenów oznaczonych R:

1. Tereny upraw rolnych i ogrodowych bez prawa 
do zabudowy.

2. Na terenie objętym planem miejscowym zabra-
nia się zakEadania siedlisk zagrodowych.

3. Dopuszcza się prowadzenie przez tereny R in-
frastruktury liniowej.

4. Na gruntach klasy V i VI dopuszcza się wpro-
wadzenie zalesieG.

§10. Ustala się następujące warunki zabudowy 
dla terenów oznaczonych RM:

1. Przeznaczenie podstawowe: budynki miesz-
kalne i obiekty gospodarcze związane z produkcją 
rolną.

2. Gabaryty budynków gospodarczych i inwentar-
skich zgodnie z obowiązującymi warunkami tech-
nicznymi.

3. Zakaz lokalizacji ferm hodowlanych.
4. W razie konieczno[ci dopuszcza się morliwo[ć 

prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez 
tereny RM.

5. Dla terenów RM poziom haEasu nie more prze-
kraczać dopuszczalnego poziomu haEasu jak dla te-
renów zabudowy zagrodowej, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

6. Dla terenów RM poEoronych w pobliru 0KD 
obowiązują linie nieprzekraczalne od zewnętrznej 
krawędzi jezdni projektowanej drogi ekspresowej 
S11:

- dla projektowanej zabudowy przeznaczonej na 
staEy pobyt ludzi ｠ w odlegEo[ci 90 m (budynki jed-
nokondygnacyjne) i 110 m (budynki wielokondy-
gnacyjne),

- dla projektowanej zabudowy przeznaczonej na 
czasowy pobyt ludzi ｠ w odlegEo[ci 40 m od pasa 
drogowego.

7. Dla terenu oznaczonego:
1) 1RM:
a) istniejąca zabudowa zagrodowa,
b) budowa i rozbudowa w nieprzekraczalnych li-

niach zabudowy,
c) budynki mieszkalne parterowe z poddaszem 

urytkowym w dachu stromym, wysoko[ć [cianki 
kolankowej do 0.80 m,

d) nachylenie poEaci dachu : 30-35° lub 40-45°,
e) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
f) budynek nr 23 wraz z zabudową gospodarczą 

objęty ochroną konserwatorską;
2) 2RM:
a) istniejąca zabudowa zagrodowa,
b) budowa i rozbudowa w nieprzekraczalnych li-

niach zabudowy,
c) budynki mieszkalne parterowe z poddaszem 
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urytkowym w dachu stromym, wysoko[ć [cianki 
kolankowej do 0.80 m,

d) nachylenie poEaci dachu : 30-35° lub 40-45°,
e) strefa techniczna istniejącej linii SN,
f) budynek nr 16 objęty ochroną konserwatorską,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m, 

od strony drogi 1KD dopuszczalne peEne o wysoko-
[ci max 2.0 m;

3) 3RM:
a) istniejąca zabudowa zagrodowa,
b) budowa i rozbudowa w nieprzekraczalnych li-

niach zabudowy,
c) budynki mieszkalne parterowe z poddaszem 

urytkowym w dachu stromym, wysoko[ć [cianki 
kolankowej do 0.80 m,

d) budynek mieszkalny przy 7KDW w obowią-
zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy, o 
powierzchni max 200 m2, szeroko[ć elewacji fron-
towej 12.0 do 16.0 m, obowiązująca linia zabudo-
wy w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej pasa 
drogowego,

e) nachylenie poEaci dachu : 30-35° lub 40-45° ,
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
g) budynek nr 3 objęty ochroną konserwatorską,
h) zakaz rozbudowy i lokalizowania nowych bu-

dynków w pasie o szeroko[ci 100 m od linii brzego-
wej cieku wodnego 4WS.

§11. Ustala się następujące warunki zabudowy 
dla terenów oznaczonych P:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów 
usEugowych, produkcyjnych, skEady, magazyny.

2. Ustala się zakaz sytuowania funkcji mieszkal-
nej.

3. Dopuszcza się lokalizację wszelkich obiektów 
telefonii komórkowej, w tym wier telekomunikacyj-
nych oraz montar anten na istniejących obiektach 
budowlanych.

4. Dopuszcza się lokalizację dodatkowych urzą-
dzeG infrastruktury i sieci elektroenergetycznej.

5. Wprowadza się zakaz lokalizowania przedsię-
wzięć mogących zawsze znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko, o których mowa w przepisach odręb-
nych.

6. Granice projektowanych dziaEek budowlanych 
mogą ulec zmianie w zalerno[ci od potrzeb inwesto-
rów przy zachowaniu dostępu do pasa drogowego 
oraz ustalonych odlegEo[ci nieprzekraczalnych linii 
zabudowy od granicy dziaEki.

7. Gabaryty budynków wynikające z technologii 
produkcji dowolne z ograniczeniem wysoko[ci do 
max. 10.0 m nad poziomem terenu.

8. Obiekty technologiczne o wysoko[ci do 60 m, 
pozostaEe parametry bez ograniczeG.

9. Dla wszelkich obiektów o wysoko[ci równej 
i większej nir 50.0 m n.p.t. ustala się obowiązek 
zgEoszenia do Szefostwa SEurby Ruchu Lotniczego 
SiE Zbrojnych RP zgodnie z przepisami szczególnymi.

10. Obowiązek podEączenia do wiejskiej sieci ka-
nalizacyjnej (po wstępnym oczyszczeniu [cieków 

przemysEowych).
11. Miejsca postojowe dla samochodów cięraro-

wych zapewnić na dziaEce wEasnej.
12. Ustala się obowiązek wprowadzenia zadrze-

wieG na styku kompleksu przemysEowo-usEugowego 
z terenami o innym sposobie urytkowania.

13. Dla terenu oznaczonego:
1) 1P:
a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabu-

dowy,
b) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 40% powierzchni dziaEki,
c) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi 3KD i 

10KDW,
d) miejsca postojowe na terenie 10KDW,
e) powierzchnia biologicznie czynna min. 60% po-

wierzchni terenu niezabudowanego,
f) ogrodzenie arurowe do wysoko[ci 2.20 m,
g) strefa techniczna kolektora tEocznego;
2) 2P i 3P:
a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabu-

dowy
b) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 40% powierzchni dziaEki,
c) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi 3KD i 

12KDW,
d) miejsca postojowe na terenie 12KDW,
e) powierzchnia biologicznie czynna min. 60% po-

wierzchni terenu niezabudowanego,
f) ogrodzenie arurowe do wysoko[ci 2.20 m;
3) 4P:
a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabu-

dowy,
b) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 40% powierzchni dziaEki,
c) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi 3KD i 

11KDW,
d) miejsca postojowe na terenie 11KDW,
e) powierzchnia biologicznie czynna min. 60% po-

wierzchni terenu niezabudowanego,
f) ogrodzenie arurowe do wysoko[ci 2.20 m,
g) strefa techniczna linii SN.

§12. Ustala się następujące warunki zabudowy 
dla terenów oznaczonych ZP:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni 
urządzonej i nieurządzonej ogólnodostępnej jak par-
ki, zieleGce, skwery, pasy zieleni ochronnej itp.

2. Morliwo[ć prowadzenia sieci i budowy urzą-
dzeG infrastruktury technicznej.

3. Zakaz zabudowy, dopuszcza się prowadzenie 
ciągów pieszo-rowerowych oraz budowę [cierek 
rowerowych.

4. Dla terenu oznaczonego:
1) 1ZP:
a) teren zieleni publicznej, czę[ciowo urządzo-

nej, przy pomniku pamięci narodowej i izolacyjnej 
wzdEur cieku 1WS,

b) nasadzenia zieleni [redniej i wysokiej,
c) morliwo[ć usytuowanie elementów maEej archi-
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tektury jak Eawki, lampy itp.;
2) 2ZP:
a) teren zieleni publicznej izolacyjnej wzdEur cieku 

1WS i skwer przy przystanku autobusowym,
b) morliwo[ć sytuowania elementów maEej archi-

tektury;
3) 3ZP i 4ZP:
a) teren zieleni nieurządzonej izolacyjnej przy cieku 

wodnym 4WS,
b) nasadzenia zieleni [redniej i wysokiej;
4) 5ZP:
a) teren zieleni publicznej urządzonej - skwer po-

między 5KDW i 7KDW,
b) nasadzenia zieleni ozdobnej oraz o[wietlenie 

skweru,,
c) morliwo[ć sytuowania elementów maEej archi-

tektury;
5) 6ZP i 7ZP:
a) teren zieleni publicznej wzdEur cieku wodnego 

2WS,
b) nasadzenia zieleni [redniej i wysokiej;
6) 8ZP:
a) teren zieleni publicznej ｠ skwer peEniący funk-

cję zieleni izolacyjnej dla projektowanego terenu bu-
downictwa mieszkaniowego ,

b) morliwo[ć sytuowania elementów maEej archi-
tektury;

7) 9ZP i 10ZP:
a) projektowany teren zieleni rekreacyjnej z placa-

mi do gier i zabaw dla dzieci, z boiskami i zielenią 
towarzyszącą,

b) morliwo[ć sytuowania elementów maEej archi-
tektury jak Eawki, lampy;

8) 11ZP i 12ZP:
a) teren zieleni publicznej urządzonej,
b) nasadzenia zieleni ozdobnej oraz o[wietlenie 

skweru.

§13. Ustala się następujące warunki zagospoda-
rowania dla terenów oznaczonych ZL:

1. Przeznaczenie podstawowe: teren pokryty ro-
[linno[cią le[ną lub uprawami le[nymi, drzewami, 
krzewami oraz runem le[nym przeznaczony do pro-
dukcji le[nej.

2. Zasady zachowania, ochrony i powiększania 
zasobów le[nych oraz zasady gospodarki le[nej w 
powiązaniu z innymi elementami [rodowiska wg 
ustawy z dnia 28 wrze[nia 1991 r. O lasach (Dz.U. 
z 2005 r. Nr 45 poz. 435 ze zmianami).

3. Na terenie ZL objętym planem miejscowym 
mogą powstawać obiekty przeznaczone na cele go-
spodarki le[nej.

4. Dla terenu oznaczonego:
1) 1ZL:
a) teren projektowanej zieleni le[nej przy projekto-

wanej drodze szybkiego ruchu 0KD,
b) na terenie 1ZL ｠ gazociąg wysokiego ci[nienia 

g100 wraz ze strefą kontrolowaną zgodnie z przepi-
sami szczególnymi;

2) 2ZL:

a) tereny lasów paGstwowych,
b) na terenie 2ZL ｠ istniejąca osada le[nictwa 

Podgaje, morliwa budowa i rozbudowa w nieprze-
kraczalnych liniach zabudowy.

§14. Ustala się następujące warunki zagospoda-
rowania dla terenów oznaczonych WS:

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny wód po-
wierzchniowych jak rzeki, stawy, rowy melioracyjne 
itp.

2. Dla terenu oznaczonego:
1) 1WS, 2WS, 3WS, 4WS:
a) istniejące cieki wodne,
b) obowiązkowe prace przeciwdziaEające zarasta-

niu rowów.

§15. Ustala się następujące warunki zabudowy 
i zagospodarowania dla terenów oznaczonych KD, 
KDW:

1. Przeznaczenie podstawowe: droga w liniach 
rozgraniczających z umieszczonymi w nich elemen-
tami drogi oraz urządzeniami z nią związanymi wyni-
kającymi z funkcji drogi i uwarunkowaG terenowych

2. Zakaz prowadzenia infrastruktury technicznej 
w pasie drogowym dróg krajowych.

3. Morliwo[ć prowadzenia podziemnych sieci in-
frastruktury technicznej w liniach rozgraniczających 
dróg powiatowych i gminnych.

4. WzdEur kardej ulicy, o ile pozwalają na to wa-
runki terenowe, nalery prowadzić [cierki rowero-
we, zarówno w liniach rozgraniczających ulic pro-
jektowanych jak i istniejących.

5. Nasadzenia zieleni w pasach drogowych nalery 
prowadzić kierując się zasadą urozmaicenia gatun-
ków drzew.

6. Dla terenu oznaczonego:
1) 0KD:
a) teren rezerwowy pod drogę klasy S; do cza-

su realizacji obwodnicy tereny pozostają w urytko-
waniu dotychczasowym, bez morliwo[ci lokalizacji 
obiektów trwaEych oraz upraw sadowniczych,

b) w strefie węzEa 0KD ｠ stacja redukcyjno-po-
miarowa G oraz gazociąg wysokiego ci[nienia g250 
i g100 wraz ze strefą kontrolowaną zgodnie z prze-
pisami szczególnymi, w razie potrzeby ｠ na etapie 
projektowania drogi ekspresowej S11 ｠ morliwo[ć 
zmiany trasy gazociągu oraz przeniesienia stacji na 
teren 1ZL na zasadzie porozumienia gestora sieci 
gazowej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Au-
tostrad;

2) 1KD:
a) droga krajowa nr 11 klasy GP,
b) ze względu na istniejącą zabudowę, droga w 

zmiennych liniach rozgraniczających od 22.0 m do 
30.0 m,

c) wEączenie drogi do projektowanej drogi ekspre-
sowej S11 przez projektowany dwupoziomowy wę-
zeE drogowy usytuowany na póEnoc od wsi Podgaje, 
poza granicami opracowania,

d) w przypadku stwierdzenia przekroczenia do-
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puszczalnych poziomów haEasu w [rodowisku nale-
ry zastosować [rodki organizacyjne, techniczne lub 
technologiczne (np. ekrany akustyczne) ogranicza-
jące emisję haEasu co najmniej do warto[ci dopusz-
czalnych;

3) 2KD:
a) droga krajowa nr 22 klasy GP,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających - 25.0 

m,
c) wEączenie drogi do projektowanej drogi ekspre-

sowej S11 przez projektowany dwupoziomowy wę-
zeE drogowy usytuowany na póEnoc od wsi Podgaje, 
poza granicami opracowania,

d) w przypadku stwierdzenia przekroczenia do-
puszczalnych poziomów haEasu w [rodowisku nale-
ry zastosować [rodki organizacyjne, techniczne lub 
technologiczne (np. ekrany akustyczne) ogranicza-
jące emisję haEasu co najmniej do warto[ci dopusz-
czalnych;

4) 3KD:
a) istniejąca droga powiatowa 29314 do m. Boru-

cino, projektowana droga klasy Z obsEugująca tere-
ny przemysEowe,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 30.0 m,
c) wEączenie do sieci drogi krajowej przez dwupo-

ziomowy węzeE drogowy usytuowany na póEnoc od 
wsi Podgaje,

d) istniejący drzewostan do zachowania,
e) morliwo[ć sytuowania miejsc postojowych;
5) 1KDW:
a) czę[ciowo istniejąca droga polna, projektowana 

droga klasy D obsEugująca teren 1MN, 2U i 3U,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12.0 ｠ 

15.0 m;
6) 2KDW:
a) istniejąca droga klasy D ｠ ul. Pamięci Narodo-

wej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 14.0 ｠ 

20.0 m,
c) pas drogowy obejmuje miejsca postojowe i 

[cierki rowerowe;
7) 3KDW:
a) istniejąca droga klasy L do m. Grudna i terenów 

rekreacyjnych nad rzeką Gwdą,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12.0 ｠ 

15.0 m;
8) 4KDW:
a) istniejąca droga klasy D ｠ ul. Parkowa,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8.0 ｠ 

10.0 m;
9) 5KDW:
a) istniejąca droga klasy D ｠ ul. Le[na,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10.0 ｠ 

12.0 m;
10) 6KDW:
a) projektowana droga klasy D obsEugująca tereny 

mieszkaniowe 14MN oraz usEugowe 10U i 11U,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12.0 m,
c) obowiązek nasadzenia szpalerów drzew po obu 

stronach drogi;

11) 7KDW:
a) istniejąca i projektowana droga klasy D obsEu-

gująca tereny 3RM, 17 i 18MN oraz 12U,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8.0, 

12.0 i 15.0 m,
c) wzdEur odcinków o szeroko[ci 12.0 i 15.0 m 

zapewnić miejsca postojowe;
12) 8KDW:
a) projektowana droga klasy D obsEugująca tereny 

projektowanej zabudowy mieszkaniowej 7, 8, 9 i 
10MN,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12.0 m,
c) obowiązek nasadzenia szpalerów drzew po obu 

stronach drogi;
13) 9KDW:
a) istniejąca droga gruntowa dojazdowa do tere-

nów rolnych ｠ pozostaje w urytkowaniu dotychcza-
sowym,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 6.0 ｠ 
10.0 m;

14) 10KDW:
a) istniejąca droga gruntowa dojazdowa do tere-

nów rolnych, projektowana droga obsEugująca tere-
ny przemysEowe 1P i 2P,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 30.0 m,
c) wzdEur drogi projektowane obustronne miejsca 

postojowe;
15) 11KDW:
a) istniejąca droga gruntowa dojazdowa do tere-

nów rolnych, projektowana droga obsEugująca tere-
ny przemysEowe 2RU i 4P,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 30.0 m,
c) wzdEur drogi projektowane obustronne miejsca 

postojowe;
16) 12KDW:
a) istniejąca droga gruntowa dojazdowa do tere-

nów rolnych, projektowana droga obsEugująca tere-
ny przemysEowe 2P i 3P,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 30.0 m,
c) wzdEur drogi projektowane obustronne miejsca 

postojowe;
17) 13KDW:
a) projektowany teren obsEugi ruchu tranzytowe-

go,
b) morliwe sytuowanie parkingów dla samocho-

dów dostawczych oraz zaplecza socjalnego,
c) obowiązuje zachowanie strefy ochronnej oraz 

strefy kontrolnej wzdEur gazociągu wysokiego ci-
[nienia,

d) morliwe przesunięcie granicy z 0KD na zasa-
dzie uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajo-
wych i Autostrad.

§16. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania dla terenów oznaczonych Kx:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny komunika-
cji pieszej i rowerowej.

2. W liniach rozgraniczających terenów Kx morli-
wo[ć prowadzenia podziemnych sieci infrastruktury 
technicznej.



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 106 ｠ 11408 ｠ Poz. 1966

3. Szeroko[ć w liniach rozgraniczających min. 3.0 
m.

§17. Dla terenów infrastruktury technicznej ustala 
się morliwo[ć budowy, przebudowy lub rozbudowy 
obiektów budowlanych i urządzeG technicznych w 
ramach dziaEek wEasnych na podstawie przepisów 
szczególnych. Ponadto ustala się:

1. Dla terenów oznaczonych E:
1) Przeznaczenie: tereny urządzeG elektroenerge-

tycznych;
2) 1E ｠ istniejąca stacja transformatorowa;
3) 2E, 3E, 4E ｠ projektowane stacje transforma-

torowe.
2. Dla terenów oznaczonych W:
1) Przeznaczenie: tereny urządzeG i budynków 

związanych z czerpaniem i dostarczaniem wody;
2) 1W:
a) teren ujęcia wody ｠ 2 studnie gEębinowe oraz 

stacja uzdatniania wody,
b) strefy ochronne ujęć wody o promieniu 10.0 m.
3. Dla terenów oznaczonych K:
1) Przeznaczenie: tereny urządzeG i budynków 

związanych z oczyszczaniem [cieków komunalnych 
oraz wód opadowych i roztopowych;

2) 1K ｠ istniejąca oczyszczalnia wód opadowych;
3) 2K, 3K, 4K ｠ projektowane tereny przepom-

powni [cieków i oczyszczalni wód opadowych.
4. Dla terenów oznaczonych G:
1) Przeznaczenie: tereny urządzeG gazownictwa;
2) G ｠ istniejąca stacja redukcyjno ｠ pomiarowa I° 

stopnia; w przypadku kolizji z planowanym węzEem 
drogowym 0KD ｠ morliwo[ć zmiany usytuowania.

ROZDZIAD III
Przepisy koGcowe

§18. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze 
zmianami) ustala się stawkę procentową sEurącą 
naliczeniu opEaty od wzrostu warto[ci nieruchomo-
[ci dla terenu wyznaczonego w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego:

1. pod budownictwo mieszkaniowe:
- nowoprojektowane tereny oznaczone MN - 10%
- pozostaEe - 10%
2. pod budownictwo usEugowe:
- nowoprojektowane tereny oznaczone U i RU - 

20%
- pozostaEe - 20%
3. pod projektowane budownictwo przemysEowe 

P - 20%
4. dla pozostaEych terenów - 5%

§19. Przeznacza się na cele nierolnicze i niele[ne 
grunty rolne o Eącznej powierzchni 24.132 ha, w 
tym o klasach bonitacyjnych:

1) R IIIb ｠ 0.48 ha
2) R IVa ｠ 19.86 ha
3) R IVb ｠ 3.38 ha
4) D IV ｠ 0.412 ha

§20. Przeznacza się na cele nierolnicze i niele[ne 
grunty le[ne o Eącznej powierzchni 4.75 ha.

§21. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Okonka.

§22. Na obszarze objętym niniejszą uchwaEą tracą 
moc ustalenia wszystkich obowiązujących dotych-
czas miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego gminy Okonek.

§23. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

(-) mgr Danuta PerEowska
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Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gmi-
ny Okonek wsi Podgaje.

I. Zadania wEasne gminy
Do zadaG wEasnych gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej, finansowanych z udziaEem [rodków z 
budretu gminy zalicza się:

1. Budowę dróg gminnych wraz z ich o[wietle-
niem

2. Budowę wodociągów i urządzeG wodociągo-
wych

3. Budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami
4. Budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami
Przepisom o finansach publicznych podlegają in-

westycje, które realizowane są z udziaEem [rodków 
publicznych zdefiniowanych w §3 ustawy o finan-
sach publicznych oraz [rodków pochodzących z 
funduszy strukturalnych UE.

PozostaEe zadania wEasne gminy z zakresu infra-
struktury technicznej, okre[lone zostaEy w art. 7 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, m.in.:

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną
2. Zaopatrzenie w energię cieplną
3. Zaopatrzenie w gaz
podlegają dodatkowo regulacją ustawy Prawo 

energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują 
przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakre-
su zaopatrzenia nie są finansowane z udziaEem [rod-
ków z budretu gminy. Wskazane w ustawie Prawo 
energetyczne zadania wEasne gminy, finansowane z 
jej budretu, obejmują wykonanie o[wietlenia dróg, 
tych których gmina jest zarządcą ｠ czyli dróg gmin-
nych.

II. Budowa dróg gminnych
1. Obszar objęty planem obsEugiwany jest przez 

ukEad komunikacyjny, który tworzą:
a) teren rezerwowy pod drogę klasy S, oznaczona 

w planie jako 0KD

b) droga krajowa nr 11 klasy GP, oznaczona w 
planie jako 1KD

c) droga krajowa nr 22 klasy GP, oznaczona w 
planie jako 2KD

d) istniejąca droga powiatowa 29314 do m. Bo-
rucino, projektowana droga klasy Z obsEugująca te-
reny przemysEowe, oznaczona w planie jako 3KD,

e) czę[ciowo istniejąca droga polna, projektowa-
na droga klasy D obsEugująca teren 1MN, 2U i 3U, 
oznaczona w planie jako 1KDW

f) istniejąca droga klasy D, oznaczona jako 2KDW, 
4KDW, 5KDW,

g) istniejąca droga klasy L do m. Grudna i terenów 
rekreacyjnych nad rzeką Gwdą, oznaczona w planie 
jako 3KDW,

h) projektowana droga klasy D obsEugująca tere-
ny mieszkaniowe 14MN oraz usEugowe 10U i 11U, 
oznaczona w planie jako 6KDW

i) istniejąca i projektowana droga klasy D obsEugu-
jąca tereny 3RM, 17 i 18MN oraz 12U, oznaczona 
w planie 7KDW,

j) projektowana droga klasy D obsEugująca tereny 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej 7, 8, 9 i 
10MN, oznaczona w planie jako 8KDW

k) istniejąca droga gruntowa dojazdowa do tere-
nów rolnych ｠ pozostaje w urytkowaniu dotychcza-
sowym, oznaczona w planie jako 9KDW,

l) istniejąca droga gruntowa dojazdowa do tere-
nów rolnych, projektowana droga obsEugująca tere-
ny przemysEowe 1P i 2P, oznaczona w planie jako 
10KDW,

i. istniejąca droga gruntowa dojazdowa do tere-
nów rolnych, projektowana droga obsEugująca tere-
ny przemysEowe 2RU i 4P, oznaczona w planie jako 
11KDW

m) istniejąca droga gruntowa dojazdowa do tere-
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nów rolnych, projektowana droga obsEugująca tere-
ny przemysEowe 2P i 3P, oznaczona w planie jako 
12KDW

i. projektowany teren obsEugi ruchu tranzytowe-
go, oznaczony w planie jako 13KDW

2. Do ukEadu dróg gminnych mogą być zaliczo-
ne inne drogi, zgodnie w odpowiednimi uchwaEami 
Rady Miejskiej w Okonku

3. Realizacja dróg (będących w gestii gminy) sta-
nowiących gEówny ukEad komunikacyjny realizowa-
na będzie z budretu gminy

4. Istnieje morliwo[ć wspóEfinansowania budowy 
dróg na podstawie umowy z zainteresowanym in-
westorem

5. Istnieje morliwo[ć ubiegania się o dofinanso-
wanie z funduszy strukturalnych UE (w zakresie bu-
dowy dróg oraz uzbrojenia pozostających w gestii 
gminy)

Uzbrojenie terenu

Zaopatrzenie w wodę
Teren objęty planem zaopatrywany jest z wodo-

ciągu wiejskiego, zasilany z ujęcia wody zlokalizo-
wanego w centrum wsi, w skEad którego wchodzą 
dwie studnie gEębinowe oraz stacja uzdatniania 
wody, wydajno[ć poszczególnych studni wyno-
si: 27,0 m3/h i 33,0 m3/h, co pozwala zaspokoić 
wzrost potrzeb, związanych z realizacją zamierzeG 
przewidzianych planem.

Kanalizacja sanitarna
Teren objęty planem nie posiada kanalizacji [cie-

kowej, [cieki gromadzone są w szambach i okreso-
wo wyworone do oczyszczalni [cieków w Okonku. 

Projektuje się budowę kanalizacji [ciekowej dla caEej 
miejscowo[ci i przepompownię [cieków, zlokalizo-
waną w poEudniowej czę[ci wsi, oznaczoną na ry-
sunku planu symbolem 2K. Stamtąd [cieki rurocią-
giem tEocznym, przekazywane będą do oczyszczalni 
[cieków w Borucinie. Dopuszcza się podEączenie 
obiektów koGcowych poprzez indywidualne prze-
pompownie [cieków.

Kanalizacja deszczowa
Na terenie objętym planem istnieje kanalizacja 

deszczowa, zbierająca wody opadowe z gEównej 
ulicy i odprowadzająca je do osadnika wód opado-
wych, skąd po oczyszczeniu odprowadzane są do 
rowu melioracyjnego, będącego dopEywem rzeki 
Gwdy. Dla terenów przemysEowych i poEudniowo-
zachodniej czę[ci wsi, projektuje się budowę kana-
lizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód opa-
dowych, zlokalizowaną w poEudniowej czę[ci wsi, 
na terenie oznaczonym symbolem 2K (projektowana 
przepompownia [cieków). Wody oczyszczone, od-
prowadzone będą do w/w rowu melioracyjnego. Na-
tomiast z terenów budownictwa mieszkaniowego, 
zlokalizowanego w póEnocno-wschodniej czę[ci wsi, 
wody opadowe odprowadzone będą powierzchnio-
wo. Docelowo istnieje morliwo[ć wEączenia do ist-
niejącej kanalizacji deszczowej.

Infrastruktura techniczna wodociągowa, sanitarna 
i deszczowa pozostająca w gestii gminy finansowa-
na będzie:

1) ze [rodków budretowych gminy,
2) istnieje morliwo[ć ubiegania się o dofinanso-

wanie z funduszy strukturalnych UE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 
ze zmianami), Rada Miejska w Okonku uchwala, co 
następuje:

ROZDZIAD I
Postanowienia ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Chwalimie, stwierdzając 
jego zgodno[ć z ustaleniami Studium uwarunko-

waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Okonek, uchwalonego uchwaEą Nr 
XXXVI/169/05 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 2 
grudnia 2005 r.

2. Granica opracowania - uchwalenia planu okre-
[lona zostaEa na rysunku planu.

3. Integralną czę[cią uchwaEy są:
1) rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysoko-

[ciowej w skali 1:1000, stanowiący zaEącznik nr 1 
do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Okonku o 
sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego stanowiące zaEącznik nr 2 do niniejszej 
uchwaEy;
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UCHWADA Nr LII/299/2010 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek - 
wie[ Chwalimie


